
 
 

                                                                                                                                       2020-08-17 

Tornionlaakson Neuvosto / Tornedalsrådet / Torne Valley Council 

P.O. Box 76, SE-95322 Haparanda, Sweden www.tornedalen.org 

 
När förståelsen ersattes med rädsla och fördomar 
  
Vi i Tornedalsrådet har med oro sett hur skillnaden mellan den svenska och finska strategin samt 
gränsstängningen påverkat oss tornedalingar.  
 
Invånarna följer sina egna länders strategier, vilket är rätt och riktigt. Men vid något skede försvann 
förståelsen för det som ligger bakom skillnaderna i förhållningssätt och valet av praktiska åtgärder. 
Besluten har tagits i huvudstäderna, långt från den verklighet gränstraktens människor lever i. Nu verkar 
det som några skulle ha glömt detta. Vi ”slåss” inte mot varandra utan har en gemensam osynlig fiende, 
covid-19. Vi om några bör nu tillsammans fundera på lösningar och handlingssätt som leder till gränsens 
öppnande, så att vi även i fortsättningen kan leva i vårt gränslösa Tornedalen. Liknande positiv och 
uppmuntrande attityd vore önskvärd även i media. Tyvärr ser man en del klickrubriker och provocerande 
inlägg både i media och av privatpersoner i sociala medier, i båda länder.  
  
Och även om det kan kännas långsökt påverkar negativ nyhetsrapportering från vårt område våra 
beslutsfattare. Den påverkar även turister och dem som funderar på att flytta till Tornedalen. Vårt 
gemensamma mål om Tornedalen som en plats där invånarna och näringslivet kan nyttja två eller tre 
länders möjligheter borde just nu ges en ännu starkare röst än tidigare.  
  
Nedan några saker som vi vill rätta till: 
 

- På svenska sidan kan man mena att Finland agerar med dubbelmoral när finnarna kan komma till 

Sverige medan svenskarna inte kan komma in i Finland. Finland kan inte hindra sina medborgare 

att lämna landet eller att återvända. Och eftersom Sverige inte stängt sina gränser kan finska 

medborgare passera gränsen till Sverige när de vill. Detta leder till ojämlik behandling av 

gränskommunernas invånare.  Varför kan finnar röra sig nästan som vanligt, handla och plocka bär 

i Sverige medan svenskarna inte kan gör detsamma i Finland.  

 

- På finska sidan har man inte rätt uppfattning om smittoläget i de svenska gränskommunerna. 

Detta beror i stor utsträckning på nyhetsrapportering där man i regel pratar om hela Norrbotten. 

Vi har gjort vårt bästa för att förtydliga att gränskommunernas situation inte kan jämföras med 

hela Norrbotten. Man måste komma ihåg att även finska Lappland delas i två geografiska 

områden samt två sjukvårdsdistrikt; Länsi-Pohja/Sea Lapland (Simo, Kemi, Keminmaa, Torneå, 

Tervola, Ylitornio) och Lappland.  

 

- I början av augusti berättade man i svensk media att finska polisen flera gånger stoppat 

svenskregistrerade bilar på grund av svenska skyltar. Detta stämmer inte. Det har vi kollat med 

Lapplands polis som bett oss rätta till detta och informera om att polisen aldrig fått några 

instruktioner om sådant. Om gränsbevakningen har släppt ett fordon till Finland, har den finska 

polisen inget behov att stoppa en svenskregistrerad bil. För att stoppa ett fordon krävs något 

annat skäl.  

 

- Bakom negativa åsikter står väldigt ofta enskilda personer som litar sig på lösa rykten. Vi skulle 

önska att var och en tänker till innan man delar något i sociala medier. Fejknyheter får ofta 

snöbollseffekt och växer snabbt utan att de går att stoppa.  

 

http://www.tornedalen.org/
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Tornedalsrådet har den 11. juni 2020 godkänt ett större sammansatt projekt med namnet Pilotområde 
Tornedalen. Pilotområdets syfte är att Tornedalen genom nyttjande av två eller tre länders möjligheter 
blir ett ännu mer livskraftigare område att leva och driva företag i. Vi lever i ett område med särdrag, och 
detta har även beslutsfattarna nu om någonsin märkt. Nu är det upp till oss att för våra beslutsfattare 
berätta om vad det är för framtid vi här i Tornedalen vill se fram emot! 
 
 
Tuula Ajanki, Tornedalsrådets vd 
Tornedalsrådets styrelse 
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